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Kraj 2006 2007 2008 2009

Hlavní město Praha 0 29 0 0

Středočeský kraj 186 112 212 119

Jihočeský kraj 0 0 148 0

Plzeňský kraj 6 85 0 131

Karlovarský kraj 6 7 7 4

Ústecký kraj 1 13 22 31

Liberecký kraj 0 3 18 28

C E L K E M     Č R 302 423 597 612

POČET VYDANÝCH STANOVISEK



Kraj 2006 2007 2008 2009

Královehradecký kraj 2 39 47 42

Pardubický kraj 13 5 16 27

Kraj Vysočina 15 29 42 57

Jihomoravský kraj 73 4 4 5

Olomoucký kraj 0 88 0 45

Zlínský kraj 0 9 8 17

Moravskoslezský kraj 0 0 73 106

C E L K E M     Č R 302 423 597 612

POČET VYDANÝCH STANOVISEK



Udržitelný rozvoj vodovodů a kanalizací

lze zajistit jen pokud je možné na něj
generovat finanční prostředky v reálných
sociálně únosných cenách pro vodné
a stočné.



V řadě případů se nejedná o změnu technického řešení
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění
odpadních vod, ale o obnovu stávajících vodovodů,
úpraven vod, kanalizací a čistíren odpadních vod.
Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKÚK.

OBNOVOU je rozsáhlá výměna části vodovodu, úpravny
vody, kanalizace, čistírny odpadních vod, vymezených
samostatně ve VÚME, případně jako inventárně
vymezený majetek vlastníka, za účelem zachování
dobrého stavebního stavu celku při získání nové (delší)
životnosti stavby.



V O D O V O D Y



V případech, kdy navrhovaná změna technického řešení
zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo
doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo připojení
obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na
vodárenskou soustavu je zásadní podmínkou pro
souhlas ministerstva s těmito změnami doložení
potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus)
a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří)
pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové
období. Ministerstvo upozorňuje na možné současné
i budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy, které lze
vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní
systém.



Ministerstvo nemůže schválením koncepce se zdroji
dosud nerealizovanými (vrty) garantovat jejich
předpokládanou kapacitu a jakost.



K A N A L I Z A C E



V případech, kdy je navrhována výstavba nové
kanalizace charakteru oddílné, přičemž na stávající
jednotnou kanalizaci je již napojeno značné procento
obyvatel, pak Ministerstvo zemědělství ČR nemá
zásadní připomínky k navrhovaným změnám
technického řešení odkanalizování a čištění odpadních
vod pouze v případě, že hrazení nákladů na vybudování
nových přípojek a přepojení stávajících přípojek
a úpravy na stávajících vnitřních kanalizacích bude
souhlasně projednáno s odběrateli služeb na stávající
kanalizaci již v rámci řízení pro vydání územních
rozhodnutí staveb kanalizace k odvádění odpadních vod
a nových kanalizačních přípojek podle § 85 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.



Tyto věci musí být následně projednány i v rámci řízení
o povolení staveb kanalizace k odvádění odpadních vod
a v řízeních o změně účelu staveb jednotné kanalizace.
Vzhledem k předpokládanému uplatnění žádostí
o dotaci je třeba v předstihu řešit zmiňované náklady
v souvislosti se změnou účelu stavby.



Některé aktuálně předložené navrhované změny
technického řešení zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod již byly
předloženy v rámci předcházejících změn a aktualizací
PRVKÚK, přičemž některé z nich se vracejí k původnímu
řešení.

Konstatování krajského úřadu, že ke schváleným
změnám Zastupitelstvem kraje již nelze stanoviska
měnit, je v rozporu s ustanovením § 4, odst. 6 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.



Důvodem ke změně stanoviska, a to nejen Ministerstva
zemědělství ČR, jsou nové objektivní skutečnosti, které
se vyskytly až po vydání předcházejícího stanoviska ve
všech případech, kdy ještě nebyla konkrétní stavba
zahájena.

Pokud nelze zohlednit zmíněné nesouhlasné stanovisko,
pak ministerstvo nemůže garantovat, že se bude jednat
o technicky a ekonomicky efektivní a hospodárné
řešení.

Rovněž nelze očekávat poskytnutí a čerpání státní
finanční podpory v rámci programů Ministerstva
zemědělství.



P R Ů B Ě Ž N Á   A K T U A L I Z A C E  
dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR



Dosavadní praxe a budoucí vývoj jednoznačně ukazují
na nezbytnost provádění průběžných aktualizací
dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR.

Záměr Ministerstva zemědělství:

Novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zrušit
ustanovení v § 4 odst. 4 ve znění „Kraj schválí plán
rozvoje vodovodů a kanalizací nejdéle na dobu 10 let.“



Dopis Ministerstva zemědělství 
čj. 26847/2010-15130, 9. září 2010

Ministerstvo zemědělství žádá o aktualizaci popisů
(karet) obcí nebo jejich částí, u kterých došlo ke změně
nebo změnám, úpravám stávajícího stavu bez vazby na
žádosti o finanční podporu a v souvislosti se
zainvestováním nových stavebních ploch.

Tento popis musí obsahovat stav k 31. prosinci 2010.

K této aktualizaci bude docházet každoročně ve všech
následujících letech.







Děkuji za pozornost

e-mail: vladimir.skacel@mze.cz


